Stadsbedrijven
Stadsingenieurs
E-mail
werven@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/werven

Wijkbericht

november 2019

Uitkomsten onderzoek naar herstel van werven
U krijgt dit wijkbericht, omdat u woont aan de Utrechtse grachten. We werken al jaren aan het herstel
van de werven. We herstellen de wal- en kluismuren per rak*. In mei van dit jaar werd duidelijk dat er
niet genoeg geld is en dat er meer tijd nodig is voor het herstel. Daarom is in opdracht van ons een
extern onderzoek verricht door AnteaGroup naar het project Wal- en kluismuren. In dit bericht willen
wij u informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en hoe wij verder gaan.
Uitkomst onderzoek

Wat betekent dit voor u?

Het onderzoeksbureau concludeert dat het

Nieuwe, uitvoerende werkzaamheden stellen

werk aan de werven enorm is onderschat.

wij uit tot de herziene aanpak er ligt. Wij

Doordat er een strategie voor het gehele

realiseren ons dat dit geen prettig bericht is.

project ontbrak, werd er onvoldoende

Het blijft voorlopig onzeker wanneer we verder

geprioriteerd en zagen we te laat dat er niet

gaan met het werk maar we nemen de tijd om

genoeg geld was en de planning niet langer

het resterende werk goed uit te kunnen

haalbaar was. Het onderzoeksbureau stelt ook

voeren. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit.

dat het project heel ingewikkeld is. De

Als er urgente zaken zijn dan pakken we die

complexiteit heeft o.a. te maken met de

wel meteen op. Op dit moment zijn we nog

onbekende situaties onder en boven water, en

aan het werk op een paar plekken op de

met de grote verscheidenheid aan eigenaren.

Oudegracht en de Kromme Nieuwegracht.

Onze walmuren grenzen aan huizen, kelders

Deze werkzaamheden ronden we af in 2020.

en winkels, daardoor is goede afstemming
nodig. Ook is er te weinig duidelijkheid over
hoe om te gaan met de bomen.
Advies over hoe verder?
AnteaGroup benadrukt dat er meer tijd nodig
is om te komen tot een grondige, herziene
aanpak van het project Wal- en Kluismuren. Er
is uitgebreider technisch onderzoek nodig naar
zowel werfkelders als naar de staat van de
wal- en kluismuren. Er is ook meer kennis
nodig op juridisch en technisch vlak. Het
vraagt dus tijd om tot een nieuw plan aanpak
te komen. Medio 2021 moet het plan klaar
zijn.

Gat in de weg
Onlangs is een gat geconstateerd in een
werfkelder. De werfkelder ligt onder de
openbare weg aan de Nieuwegracht. De weg is
grotendeels afgesloten en alleen bereikbaar
voor fietsers en voetgangers. Ook een tweede,
naastgelegen kelder is geïnspecteerd en
verkeert in zorgelijke staat. Hoewel er geen
concrete aanwijzingen zijn, kunnen wij niet
uitsluiten dat vrachtverkeer een rol speelt bij
het gat in de weg. Daarom nemen we het
zekere voor het onzekere en is opdracht
gegeven om aanvullende verkeersbeperkende
maatregelen uit te werken voor de grachten
met werfkelders. We gaan per locatie bekijken
welke maatregelen effectief zijn.



Een rak is een stuk gracht tussen 2 bruggen.
Verspreidingsgebied: binnenstad grachten

Utrecht.nl

Vrachtwagenverbod
Tussen Hieronymusplantsoen en de Drift
gaan wij de verkeerscirculatie aanpassen. Dat
betekent dat er hier binnenkort al een
vrachtwagenverbod geldt.
Meer informatie
Meer informatie over het herstel van de werven
vindt u op www.utrecht.nl/werven. U kunt hier
ook de brief lezen die wij aan de raad hebben
verstuurd. Met vragen kunt u terecht bij
omgevingsmanager Annemieke van Noort via
e-mail werven@utrecht.nl. Of kom langs in de
werfkelder Oudegracht 387.

